Resultados das Candidaturas à Linha de Cofinanciamento de Projetos de
Cooperação para o Desenvolvimento 2020
No âmbito do processo de candidatura à Linha de Cofinanciamento do Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P. foram submetidos 45 projetos de 21 Organizações da Sociedade Civil.
Após análise ponderada, de acordo com os critérios estabelecidos e considerando a verba disponível,
foram selecionados 32 projetos de 13 ONGD, correspondendo o valor aprovado a 1.815.803,24 €.
Apresentam-se na tabela seguinte os 16 projetos plurianuais aprovados em anos anteriores de
10 ONGD, em condições de cofinanciamento selecionados, correspondendo os mesmos a um valor
total aprovado de 872.292,57 €:

Aos projetos plurianuais aprovados em anos anteriores, acrescem os seguintes 16 novos projetos de
8 ONGD em condições de cofinanciamento, correspondendo os mesmos a um valor total aprovado de
943.510,67 €:
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Foram ainda apresentadas candidaturas para mais 17 novos projetos elegíveis de 11 ONGD. Contudo,
apesar de reunirem condições de cofinanciamento, tendo em atenção a verba disponível, não foram
selecionados.

Foram ainda apresentadas candidaturas para mais 10 novos projetos elegíveis de 10 ONGD, que
perfazem no seu conjunto um valor solicitado para a fase de 717.018,31 €. Contudo, apesar de
reunirem condições de cofinanciamento, tendo em atenção a verba disponível, não foram
selecionados.

Pág. 2 de 4

Foram consideradas não elegíveis duas candidaturas devido às seguintes razões:


A organização não se encontrar reconhecida como ONGD, conforme previsto nas Regras e Critérios
da Linha sob o documento “Critérios de Elegibilidade de ONGD”;



O montante solicitado ultrapassar o valor que é possível transferir para a organização ao abrigo do
n.º 3, al. b), ponto i) da decisão anexa à Resolução do Conselho de Ministros n.º 13-A/2013.

Foi retirada uma candidatura da Linha, em resultado da extensão da fase em curso.
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Em termos gráficos, a distribuição geográfica e setorial dos projetos a cofinanciar resulta na seguinte:
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